
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

VANAF 1 MEI GELDEN VOORLOPIG DE 
VOLGENDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG T/M DONDERDAG 
VAN 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG 
TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
 8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

DE AVONDOPENSTELLING KOMT 
VOORLOPIG TE VERVALLEN.

HOUDT U BIJ UW BEZOEK AAN 
HET GEMEENTEHUIS AAN DE RIVM 
RICHTLIJNEN. KOM OP AFSPRAAK, 
DRAAG EEN MONDKAPJE EN KOM 
(INDIEN MOGELIJK) ALLEEN

PUBLIEKSBALIES BURGERZAKEN
BOUWEN EN WONEN, BELASTINGEN, 
ZORG, WERK EN INKOMEN
UITSLUITEND OP AFSPRAAK

AFSPRAAK MAKEN
    WWW.LEIDERDORP.NL
    TELEFONISCH 071 54 58 500

WMO EN WELZIJN
INCLUZIO TELEFOON 071 541 35 36 
WWW.INCLUZIOLEIDERDORP.NL

GROFVUIL
TELEFOON 071 54 58 500

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
SIMON SMITWEG 9
MA T/M DO 7.30 - 16.15 UUR
VRIJDAG 7.30 - 12.30 UUR
ZATERDAG 9.30 - 12.30 UUR
WWW.LEIDERDORP.NL

WOENSDAG 2 JUNI 2021GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE

30 mei t/m 5 juni 2021 
Prins Bernhard Cultuurfonds

6 juni t/m 12 juni
EpilepsieNL

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. Een 
overzicht hiervan vindt u via 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA
7 juni
Raadsvergadering
20.30 uur
Live te volgen via 
www.raadleiderdorp.nl

GOED Leiderdorp
- Tip van de week -

Wist u dat…
… wij als doelstelling hebben om in 2050 volledig circulair te zijn? Dat 
betekent dat wij in 2050 geen restafval meer hebben. Al ons afval moet 
gebruikt worden als grondstof voor een nieuw product. Om afval te 
verminderen en te voorkomen, organiseert Milieucentraal deze week De 
Week Zonder Afval. Bezoek www.milieucentraal.nl voor tips voor het 
verminderen en voorkomen van afval.

Werkzaamheden Achthovenerweg
In november 2020 hebben wij 
nieuw asfalt aangebracht op 
de Achthovenerweg. Vanaf 
vrijdag 18 juni brengen wij een 
wegversmalling met een drempel 
aan. De werkzaamheden starten 
om 9.00 uur. Op zondag 20 juni om 
18.00 uur zijn de werkzaamheden 
klaar. Tijdens de werkzaamheden 
is de Achthovenerweg afgesloten. 
Om zo min mogelijk overlast te 
veroorzaken, proberen wij de 
werkzaamheden in één weekend 
klaar te hebben. Daarom duren 
de werkzaamheden op vrijdag en 
zaterdag tot 22.00 uur als dat nodig 
is.

Bereikbaarheid/wegomleiding
Tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden sluiten wij de 
weg af. Het verkeer kan dan niet 
over de Achthovenerweg rijden. 

Aangrenzende woningen zijn wel 
bereikbaar. De woningen binnen 
de bebouwde kom zijn bereikbaar 
vanuit Leiderdorp. Het andere 
verkeer leiden wij om via de 
Willem-Alexanderlaan, de Persant 
Snoepweg, de A4 en de N11.

Waarom worden deze 
werkzaamheden uitgevoerd? 
De wegversmalling staat in het 
ontwerp voor de Achthovenerweg. 
De huidige chicane (kunstmatige 
bocht) zorgt er niet genoeg voor dat 
het verkeer vanuit Koudekerk remt. 
De nieuwe wegversmalling met een 
drempel zorgt ervoor dat voertuigen 
meer remmen. Daarnaast kunnen 
fi etsers de remmende voertuigen 
veiliger voorbij rijden. Zwammerdam 
Grond & Wegen B.V. voert de 
werkzaamheden namens de 
gemeente uit.

Raadsvergadering 7 juni
De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.30 uur en is live te 
volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen 
4. Inspreekrecht
5. Vragenronde
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7. Integrale visie laadinfrastructuur
8. Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)  

Leiderdorp 2021-2022
9. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse 

afwijking van omgevingsplan
10. ODWH Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
11. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 2024
12. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022
13. Benoeming burgerraadslid Den Outer
14. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
15. Lijst ingekomen stukken
16. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
17. Sluiting

Mooi Leiderdorp
‘’Een van de vijvers in park 
De Houtkamp. Je zou er zo 
inspringen.’’ Met dit heerlijke weer 

klinkt dat helemaal niet verkeerd,  
Nick Roest! Bedankt voor het delen!

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Voorhof
Plaatsen van een nokverhoging en 
een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning (OLO 6106731) 
Locatie: Pijlkruidkreek 1
Datum ontvangst: 24 mei 2021

Plaatsen van een schuur over de 
volle breedte van de tuin aan de 
zijkant van het huis (OLO 6106079)
Locatie: Fluitekruidzoom 2
Datum ontvangst: 24 mei 2021

VERLEEND
(reguliere procedure) 

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5830791)
Locatie: Mauritssingel 106
Datum besluit: 27 mei 2021

Aanpassen van een constructieve 
doorbraak (OLO 5957317)
Locatie: Frederik Hendriklaan 82
Datum besluit: 20 mei 2021

Elisabethhof
Plaatsen van tijdelijke units 
voor het creëren van extra 
ziekenhuiscapaciteit ten behoeve 
van chirurgie ten tijde van de 

coronacrisis (OLO 5539157)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 27 mei 2021

Plaatsen van tijdelijke units 
voor het creëren van extra 
ziekenhuiscapaciteit ten tijde van de 
coronacrisis (OLO 5422947)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 26 mei 2021

Voorhof
Vervangen van de houten kozijnen 
door kunststof kozijnen aan de 
voorkant van het huis 
(OLO 5955801)
Locatie: Brunelkamp 18
Datum besluit: 27 mei 2021

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw 
(OLO 5830791)
Locatie: Mauritssingel 106 
Uiterlijke beslisdatum: 4 juli 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 



ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN 

WILT U REAGEREN OP DEZE PUBLICATIE OF HEEFT U VRAGEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP TELEFOONNUMMER: 071 54 58 500 EMAIL: COMMUNICATIE@LEIDERDORP.NL

bij het college. Wat hierbij niet mag 
ontbreken is tenminste de naam, 
het adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast dient het bezwaarschrift te 
worden ondertekend. U dient het te 
richten aan college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
ter attentie van de commissie voor 
Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. Wat hierbij niet mag 
ontbreken is tenminste de naam, 
het adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast dient het bezwaarschrift te 
worden ondertekend. U dient het te 
richten aan college van burgemeester 
en wethouders van Leiderdorp, 
ter attentie van de commissie voor 
Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten Vlasbaan
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 2 juni 2021 
besloten tot het instellen van 
eenrichtingsverkeer voor een deel 
van de Vlasbaan, het aanwijzen 
van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen en 
het aanwijzen van een parkeerplaats 

als gehandicaptenparkeerplaats aan 
de Vlasbaan te Leiderdorp. 

Gehandicaptenparkeerplaats 
Splinterlaan
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 2 juni 2021 
besloten tot het aanleggen van een 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
de Splinterlaan ter hoogte van de 
toegang tot huisnummer 74 t/m 84 te 
Leiderdorp. 

Oplaadpalen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 26 mei 2021 
besloten tot het aanwijzen van 4 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen in de:
 - Spiegheldreef, op het 

parkeerterrein nabij 

perceelnummer 5 te Leiderdorp
 - Merelstraat ter hoogte van de 

centrale hal met de toegang 
tot huisnummer 186 t/m 304 te 
Leiderdorp

 - Sternstraat ter hoogte van 
perceelnummer 16 te Leiderdorp

 - Waterbieskreek ter hoogte van 
perceelnummer 37 te Leiderdorp

Hiervan worden er in de eerste 
instantie twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd 
in de Staatscourant op 2 juni 2021. 
Om de stukken in te zien gaat u naar 
de website www.staatscourant.nl. 
Scroll iets naar onderen en klik op 
‘Officiële bekendmakingen’. Onder 
het kopje ‘Aanvullende zoekcriteria’ 

kiest u bij ‘Type organisatie(s)’ voor 
‘Gemeente’. Bij ‘Publicerende 
organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp 
en bij ‘Onderwerp(en)’ kiest u voor 
‘Verkeer’. Dan klikt u op ‘Start 
zoekopdracht’.

De stukken liggen eveneens van 
2 juni 2021 tot en met 14 juli 
2021 ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis (gedurende 
openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op grond 
van hoofdstuk 6 van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
tegen het collegebesluit indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en 
met 14 juli 2021 de tijd.

Jeannette Hofman-Züter  
(raadslid GroenLinks)

Ümit Güney 
(raadslid D66)

Merkwaardige job
Vandaag was het dan zover. Jaargang ’64 mocht zich aanmelden voor 
vaccinatie en als dit stuk gepubliceerd wordt heb ik de eerste prik gehad. Ik 
werd daar best een beetje emotioneel van. Het raakte mij meer dan ik had 
verwacht. Ik werk niet in een vitaal beroep, wel al meer dan een jaar vanuit huis. 
Gelukkig zijn mijn kinderen en ik gezond en ook in mijn omgeving is iedereen 
gezond gebleven, of heeft corona zonder veel gedoe doorstaan. Daar ben ik 
ontzettend dankbaar voor. 

En toch heeft dit gekke jaar thuis kennelijk 
meer stress opgeleverd dan ik zelf wist. 
Hoeveel erger moet dat dan zijn voor die 
mensen die wel een vitaal beroep hebben 
en in de frontlinies staan? En voor die 
mensen die in het ziekenhuis terecht zijn 
gekomen en met de langetermijngevolgen 
leven of erger nog, dierbaren moeten 
missen. Corona heeft ons allemaal 
geraakt, en ook veranderd. Wij hebben 
geleerd digitaal te communiceren, maar 
ook dat dat de ‘arm om de schouder’ niet 
kan vervangen.

Raadslid in coronatijd is een 
merkwaardige job. Wat doet een gekozen 
volksvertegenwoordiger als er geen echt 
contact met ‘het volk’ mogelijk is. En met 
collega raadsleden? Uiteraard gebruikt ook 
een raadslid dan de digitale snelweg. En 
dat gaat goed, maar behelpen is het wel.

Het lijkt erop dat de crisis wat 
beheersbaarder gaat worden. Ik hoop dat 
met de beheersbaarheid het persoonlijke 
contact weer terug komt. En dat wij lering 
trekken voor een volgende keer die er 
hopelijk nooit komt. En dat wij de goede 
dingen, zoals minder files, minder fijnstof, 
minder stikstof en CO2, maar ook de 

flexibiliteit die wij hebben getoond, niet 
vergeten, en meenemen naar de tijd erna. 
Naar het nieuwe normaal.

Tot het zover is hoop ik dat wij elkaar 
digitaal ‘vasthouden’ tot echt contact, in 
veiligheid, weer mogelijk is! 

Energie
Het begin van dit voorjaar was erg spannend. Niet alleen door corona, maar 
ook vanwege de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Mijn partij D66 behaalde 
een erg mooi resultaat. Natuurlijk ben ik daar enorm blij mee en supertrots 
dat ruim 1,5 miljoen mensen op de partij hebben gestemd. Zowel nationaal als 
lokaal de tweede grootste partij geworden, dat geeft je natuurlijk een goed 
gevoel. 

ntussen gaat ook het gewone leven 
door. Ik werk inmiddels ruim 12 jaar als 
wijkbeheerder bij woningcorporatie Portaal 
in Leiden. Daarnaast ben ik actief voor 
een aantal organisaties met een grote 
achterban in de regio als vrijwilliger. En 
natuurlijk als raadslid in Leiderdorp.

Door het raadswerk en het vrijwilligerswerk 
ontmoet ik veel mensen: van jong tot oud, 
eigenlijk iedereen. Mensen in mijn directe 
omgeving weten mij snel te vinden. 

Juist uit die ontmoetingen haal ik veel 
energie. Dat vind ik belangrijk en dat 
inspireert me: het contact met de mensen 
waar ik het raadswerk voor doe, namelijk 
iedereen in Leiderdorp. Dat gevoel wordt 
versterkt wanneer ik projecten en plannen 
in de openbare ruimte zie waar wij als raad 
mee hebben ingestemd.

Laten we hopen dat het ontmoeten weer 
steeds gemakkelijker wordt. Door stap 
voor stap uit de coronacrisis te komen. 

Ik kan niet wachten op alle energie die al 
deze ontmoetingen mij zullen geven.

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één 
van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.


